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Protokół 
z obrad komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 22 grudnia 2015 r. 
============================================================

 Tryb zwołania: posiedzenie  związane z zakończeniem planowanych kontroli (na podstawie § 36 
Statutu Miasta Czeladź)
 Zwołujący:  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kamil Kowalik 
 Porządek obrad: 

Omówienie wyników kontroli i sporządzenie protokołu końcowego z kontroli :

SE-RM. 0012.13.2015
kontrola zlecona 
na luty 2015

Kontrola inwestycji „Adaptacja i Przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej 
Elektrownia w Czeladzi” ze szczególnym uwzględnieniem:
- Przyczyn odstąpienia od pierwotnego projektu rewitalizacji GSWE
- Zasadność zlecenia realizacji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

SE-RM. 0012.17.2015
kontrola zlecona 
na marzec 2015

Kontrola inwestycji „Adaptacja i Przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej 
Elektrownia w Czeladzi” w zakresie wykonania zadania zgodnie z 
projektem, w tym użycia odpowiednich materiałów budowlanych oraz 
wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną.

SE-RM. 0012.21.2015
kontrola zlecona 
na kwiecień 2015

Kontrola rozliczenia finansowego zadania „Adaptacja 
i Przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi”.   

 Czas trwania posiedzenia:  1:30  (od 15:30 do 17:00)
 Frekwencja  Radnych:   4 obecnych, 1 nieobecna 

Obecni członkowie komisji: 
1. Kamil Kowalik
2. Waldemar Żak
3. Monika Pawlik
4. Patryk  Trybulec

Nieobecna
1. Patrycja Juszczyk. 
 Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu:  brak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA
Zespół kontrolny zapoznał komisję z wynikami kontroli i treścią protokołu. 
Komisja zapoznała się z zastrzeżeniem do zapisu w protokole zespołu kontrolnego z ZBK.  Komisja
wyjaśniła że faktycznie był błąd w dacie przytoczonego w protokole pisma, nie było ono z 2015r tylko
z 2012 r.  Uwagę tą uwzględniono w protokole komisji rewizyjnej. 
Komisja  wypracowała  treść protokołu końcowego komisji Rewizyjnej,  w którym komisja wnioskuje
o przekazanie ich protokołu do wiadomości do :  Regionalnej Izby Obrachunkowej, Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. 

PRZEBIEG OBRAD
Kamil Kowalik- przywitanie  członków komisji i przypomnienie tematu obrad komisji. Proponuję by
wszystkie trzy  kontrole omówić całościowo bo dotyczą Galerii Elektrownia. Przedstawienie wyników
kontroli,  odczytanie treść protokołu zespołu kontrolnego. 
Monika Pawlik- pytanie kiedy faktycznie zostaną usunięte usterki  w piwnicy,  o których jest mowa
w protokole?
Kami  Kowalik-  w  najbliższym  terminie,  taką  informację  otrzymałem od  dyrektora  ZBK,  możemy
dopytać. 
Monika Pawlik-  informacja o przebarwieniach posadzek jest  identyczna,  że  będzie  to  zrobione
w najbliższym czasie bez konkretnego wskazania. 
Kamil Kowalik- dyrektor kontrolowanej jednostki Pani Kiedrzyn  wniosła uwagi do protokołu zespołu
kontrolnego. Oczytanie pisma (L.dz. 4931/2015 z dnia 21.12.2015) zastrzeżenie dot. pisma  do ZBK
z kancelarii  radców  prawnych  z  dnia  22.05.2015  r.  o  którym  jest  mowa  w  protokole  zespołu
kontrolnego a  którego ZBK nie otrzymało. 
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Przewodniczący komisji  Kamil Kowalik wyjawił,  że to był błąd literowy w dacie, faktycznie chodziło
o rok 2012 a nie 2015. Uwzględnimy to w protokole komisji. 
Kamil  Kowalik-   Temat  kontroli  był  bardzo  trudny,  borykaliśmy  się  z  wieloma  pytaniami
i wątpliwościami.  Proponuję  by   we  wnioskach  zapisać  by  protokół  komisji  rewizyjnej  wysłać  do
wiadomości  RIO,  SKO,  do  Marszałka  by  wiedzieli,  że  komisja   wykryła  określone  kwestie,  które
wynikają  z  dokumentacji  badanej.  Skserujemy i  zaznaczymy flamastrem najistotniejsze  fragmenty
w dołączonych pismach. Każdy z tych organów będzie mógł  podjąć  decyzję czy zająć się określoną
kwestią. Dysponujemy nagraniem rozmowy z Panem Julianem Hryniewickim i to będzie załącznik do
protokołu. 
Patryk Trybulec- ja mam wątpliwości  czy to robić jeśli komisja nie ma takiego obowiązku. Czy nie
zadziałamy  na  szkodę  gminy  i  ewentualną  kontrolę  czy  cofnięcie  środków.  Czy  czasem  nie
wychodzimy niepotrzebnie przed szereg.  
Kamil Kowalik- bardzo zasadne pytanie. Taką rolę tutaj pełnimy, każdy jest odpowiedzialny za treść
protokołu, nie ma tu zapisów wymyślonych przez kontrolujących. Nie sądzę by nam cofnięto dotację.
To nasz obowiązek napisać o tym co znaleźliśmy w dokumentach a nie poinformowanie organów
o takich zdarzeniach jest również przestępstwem. To jest tylko i wyłącznie wypracowany protokół, na
każdy z tematów mamy podkładkę więc do protokołu będą załączniki.  W trakcie kontroli  mieliśmy
jeszcze  pomysły  dot. biegłych ale uznaliśmy by nie wchodzić w takie techniczne tematy. Jeśli ktoś
będzie zainteresowany i stwierdzi że coś jest nie tak to  to ruszy. My swoje obowiązki wykonaliśmy. 
Ogłaszam 5 minut przerwy na przygotowanie protokołu komisji rewizyjnej. 
-------------------- przerwa----------------------

Kamil Kowalik- odczytanie protokołu końcowego komisji rewizyjnej z kontroli. 
Głosowanie za przyjęciem protokołu  komisji rewizyjnej w odczytanej  formie. 
Głosowanie:
4 głosy za (wszyscy obecni) 
Członkowie komisji podpisali  protokół  w 4 egzemplarzach. 

Prowadzący obrady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Kowalik 

Protokolant Katarzyna Gierat

W ZAŁACZENIU: W ZAŁACZENIU: 
1.Lista obecności 

 Protokół został napisany, dnia: 28.12.2015
 Protokół został  umieszczony w BIP, dnia:  ………………………
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